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Vás pozýva na seminár
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DAŇOVY PORIADOK 'pfff..w <
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Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

Ciefová skupina: zamestnanci obcí, miest na úseku správy daní, starostovia, kontrolóri, ostatní zamestnanci samosprávy

ORGANIZAČNÉ POKYNY: ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

Dátum konania: 10. marec 2016 /štvrtok pre členov RVC KE: 18,-   / účastník
Miesto konania: Košice,SBDII. pre nečlenov RVC KE: 33,- /účastník

Bardejovská 3, zasadačka na 1. poschodí IBAN: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
Lektorka: Ing. Adela Gašparovičová SWIFT (BIC) kód banky: SUBASKBX
Prezenda: od 8.30 h, začiatok: 9.00 h VS:1003

PROGRAM SEMINÁRA:

1. Opravné prostriedky - postup správcu dane: 8. Priznanie (daňové priznanie), dodatočné priznanie
námietka, 9. Podanie pri správe daní.

. . posúdenie správnosti,odvolanie,
obnova konania,. . odstránenie nedostatkov

preskúmanie rozhodnutia mimo odroladeho konania 10. OdMad platenia dane a povolenie splátok.

2. Doručovanie
ll.Miestnezisťovanie

3. Priebeh daňovej kontroly a jej ukonČenie 12. Sankde
4. Postup pri určovaní dane podfa pomôcok 13. Platba dane, preplatok
5. Vyrubovade konanie po daňovej kontrole 14. Novela daňového poriadku k 1.1.2016

a určení dane podfa pomôcok y ^G.Zánikprävavyrubiťdaň
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Vo vložnom je zahmuté: poplatok za seminár, obíerstvenie, lektor, prenájom priestorov, organizačné náklady
Uzávierka prihlášok: 7.marec 2016

Prihlasovať sa môžete mailom, telefonicky, faxom, alebo cez www.rvcwchod.sk. Platby vložného odporúčame realizovať
prevodným príkazom vopred na účet RVC Košice.

Táto pozvánka slúŽÍ ako účtovný doklad. Identifikačné údaje RVC Koiice: IČO 31268650, DIČ 2021412756
Pozvánka obsahuje vSetky údaje potrebné k úhrade vloíného a spolu s prfjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom
z účtu o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona
č.18/1996 Z.z. v znenf neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.
Citót:

" Talent môže vyhrafzápas, ale tímovápráca a inteligencia yyhráva šampionát. íí

Michael Jordan

So srdečným pozvaním,
Ing. Ľubomíra Borošová, RVC Košice

RVC Košiceje členom Asociácie vzdelävania samosprávy. RVCKoike,Hlavná68,04001 Košice
Infomnácie o vzdelávanf samosprávy: www.avs-rvc.sk IČO: 31268650. DIČ: 2021412756


